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Διδαγμένο κείμενο 

Αριστοτέλη, Πολιτικά.  Ενότητα 20ή (Θ 2, 1-4) - Οι στόχοι της 

παιδείας 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, 

φανερόν· τίς δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ 

λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ 

πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν 

οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν 

διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν 

παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ 

χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά (πάντα 

γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας)· περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν 

ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες 

τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι 

μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι 

δὲ οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν 

ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅσα τῶν 

χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. Βάναυσον δ’ ἔργον 

εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς 

χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ 

σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας…ἤ 
τήν διάνοιαν.»                  (Μονάδες 10) 

Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. 
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B1. Ποιοι προβληματισμοί διατυπώνονταν την εποχή του Αριστοτέλη 
για τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τους στόχους της παιδείας; 
Πού οφείλεται αυτός ο προβληματισμός;             (Μονάδες 10)
             
 

Β2. Nα εντοπίσετε στο πρωτότυπο κείμενο τα σημεία στα οποία ο 
Αριστοτέλης συνδέει την παιδεία με την πόλη και το πολίτευμα και στη 
συνέχεια, αξιοποιώντας πληροφορίες από το μεταφρασμένο 
απόσπασμα που ακολουθεί, να αναφέρετε τα επιχειρήματα του 
φιλοσόφου με τα οποία στηρίζει τη θέση του για τον δημόσιο 
χαρακτήρα της παιδείας.  

 
Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α2, 10-13) 

Ώρα όμως να προσθέσουμε και κάτι άλλο στο λόγο μας: Στην τάξη της 
φύσης η πόλη προηγείται από την οικογένεια κι απ’ τον καθένα μας ως 
άτομο• ο λόγος είναι ότι το όλον αναγκαστικά προηγείται του μέρους• 
πραγματικά, αν πάψει να υπάρχει το σώμα ως σύνολο, δεν θα υπάρχει 
πια ούτε πόδι ούτε χέρι παρά μόνο ως (ίδια) λέξη, όπως, ας πούμε, αν 
μιλούμε για πέτρινο χέρι (θα είναι, πράγματι, κάτι σαν αυτό, αν μια 
φορά πεθάνει). 

(Μονάδες 10) 
 

Β3. Μελετώντας ο Αριστοτέλης τους προβληματισμούς που 

διατυπώνονταν την εποχή του σχετικά με τον χαρακτήρα, το 

περιεχόμενο και τους στόχους της παιδείας κατέληξε σε κάποιες δικές 

του απόψεις πάνω σε αυτά ζητήματα. Ποιες είναι αυτές οι απόψεις;  

(Μονάδες 10) 
 

Β4α. Να γράψετε δίπλα σε κάθε περίοδο τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

1. Τον Πλάτωνα πάντως ο Αριστοτέλης δεν τον βρήκε στην Αθήνα· ο 

μεγάλος δάσκαλος είχε πριν από λίγο αναχωρήσει για τη Σικελία· ήταν 

το πρώτο από τα τρία ταξίδια που επιχείρησε στην περιοχή εκείνη του 

ελληνισμού.  
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2. Είκοσι χρόνια έζησε τη δεύτερη φορά ο Αριστοτέλης στην Αθήνα. 

3. Συνάδελφοί  του στην Ακαδημία, ήταν ο Ηρακλείδης, ο Σπεύσιππος, ο 

Ιπποκράτης. 

4. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά 

κύριο λόγο τα ομηρικά έπη. 

5. Η κατηγορία εναντίον του Αριστοτέλη βασίστηκε στο γεγονός ότι ένα 

ποίημά του είχε τη μορφή ενός παιάνα, του παραδοσιακού ύμνου στον 

θεό Ερμή. 

6. Χρησιμοποιώντας στίχους από την Οδύσσεια έκανε έναν δριμύ 

υπαινιγμό στους συκοφάντες.       

(Μονάδες 3) 

Β4β.Να συμπληρώσετε τα κενά:  

Ήδη ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε γύρω στο 

.............π.Χ., είχε πει ότι «........... ἀνθρῴπω δαίμων» (=δαίμων για τον 

άνθρωπο δεν είναι παρά ο χαρακτήρας του). Το ίδιο είχε πει και ο 

Δημόκριτος, ο μεγάλος ........... φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ., αυτός 

μάλιστα με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια· «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ 

κακοδαιμονίη» διαβάζουμε σε ένα απόσπασμα από έργο του, και 

θέλει να πει: «είναι υπόθεση της ψυχής η ευδαιμονία και η 

κακοδαιμονία», ενώ σε ένα άλλο απόσπασμα διαβάζουμε ότι 

«εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ ............ 

δαίμονος».  [...] 'Oλα αυτά θέλουν να πουν πως αυτό ακριβώς που ο 

άνθρωπος περιμένει από τον δαίμονα, από το θείον, το έχει, στην 

πραγματικότητα, μέσα στον ίδιο τον εαυτό του· με άλλα λόγια: όλοι οι 

άνθρωποι επιζητούν  .....   ............., μόνο όμως από τις δικές τους 

πράξεις εξαρτάται αν θα φτάσουν κάποτε ή όχι σ' αυτήν. Όλες λοιπόν 

αυτές οι ιδέες πρέπει, στο τέλος, να έγιναν καθοριστικές για του 

Αριστοτέλη τη σκέψη· το αποτέλεσμα ήταν ο ορισμός του της 

εὐδαιμονίας όπως τον διαβάζουμε στο τέλος του Α' βιβλίου των 

Ηθικών Νιχομαχείων του: «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ............ ἐνέργειά τις κατ' 

.........τελείαν.               

                (Μονάδες 7) 
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Β5. Να βρείτε και να γράψετε έναν λεκτικό τύπο από το πρωτοτυπο 

κείμενο που να συγγενεύει ετυμολογικά με καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: λησμονιά, λήμμα, νερό, αρετή, υπέρταση, διένεξη, 

εξαίρετος, Ελευσίνα, φαρέτρα, καταχραστής.   

                     (Μονάδες 10) 

Αδίδακτο κείμενο 

Ὅταν παραστήσῃς τινί, ἔφην ἐγώ, τοῦτο καί πάνυ ἰσχυρῶς, ὅτι δεῖ 

ἐπιμελεῖσθαι ὧν ἄν σύ βούλῃ, ἦ ἱκανός ἤδη ἔσται ὁ τοιοῦτος 

ἐπιτροπεύειν, ἤ τι καί ἄλλο προσμαθητέον αὐτῷ ἔσται, εἰ μέλλει 

ἐπίτροπος ἱκανός ἔσεσθαι; Ναί μά Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἔτι μέντοι 

λοιπόν αὐτῷ ἐστι γνῶναι ὅ τι τε ποιητέον καί ὁπότε καί ὅπως, εἰ δέ μή, 

τί μᾶλλον ἐπιτρόπου ἄνευ τούτων ὄφελος ἤ ἰατροῦ ὅς ἐπιμελοῖτο μέν 

κάμνοντός τινος πρῴ τε ἰών καί ὀψέ, ὅ τι δέ συμφέρον τῷ καμνόντι 

ποιεῖν εἴη, τοῦτο μή εἰδείη; Ἐάν γε μήν καί τά ἔργα μάθῃ ὡς ἐστιν 

ἐργαστέα, ἔτι τινός, ἔφην ἐγώ, προσδεήσεται, ἤ ἀποτετελεσμένος ἤδη 

οὗτος σοι ἔσται ἐπίτροπος; Ἄρχειν γε, ἐφη, οἶμαι δεῖν αὐτόν μαθεῖν 

τῶν ἐργαζομένων. Ἦ οὖν, ἔφην ἐγώ, καί σύ ἄρχειν ἱκανούς εἶναι 

παιδεύεις τούς ἐπιτρόπους; Πειρῶμαί γε δή, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος. Καί 

πῶς δή, ἔφην ἐγώ, πρός τῶν θεῶν τό ἀρχικούς εἶναι ἀνθρώπων 

παιδεύεις; Φαύλως, ἔφη, πάνυ, ὦ Σώκρατες, ὥστε ἴσως ἄν καί 

καταγελάσαις ἀκούων. Οὐ μέν δή ἄξιόν γ’, ἔφην ἐγώ, τό πρᾶγμα 

καταγέλωτος, ὦ Ἰσχόμαχε.  

            Ξενοφῶντος, Οἰκονομικός, ΧΙΙΙ, 1-5 

 

Λεξιλόγιο: 

ἐπιτροπεύω: επιστατώ 
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κάμνω: είμαι άρρωστος 

προς τῶν θεῶν: στο όνομα των θεών 

ἀρχικός εἰμί: διοικώ 

 

Παρατηρήσεις 

   Γ1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.          (Μονάδες 20) 

    

   Γ2. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται: 

ἱκανός: δοτική ενικού θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό 

ὅ τι: αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

ὄφελος: δοτική πληθυντικού 

πρῴ: ο ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό 

καταγέλωτος: αιτιατική ενικού 

παραστήσῃς: β’ πληθυντικό ευκτικής Ενεστώτα στην ίδια  φωνή 

γνῶναι: γ’ενικό υποτακτικής στον ίδιο χρόνο 

μάθῃ: απαρέμφατο Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

πειρῶμαι: β’ ενικό προστακτικής Ενεστώτα 

ἀκούων: ο ίδιος τύπος στον Παρακείμενο 

(Μονάδες 10) 

 Γ3α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι: ἐπιτροπεύειν, ἤ      

         ἰατροῦ, σοι, τῶν ἐργαζομένων, καταγέλωτος.         

(Μονάδες 5) 

Γ3β. Φαύλως, ἔφη, πάνυ, ὦ Σώκρατες, ὥστε ἴσως ἄν καί 

καταγελάσαις ἀκούων: να εντοπιστεί και να αναγνωριστεί ο 

υποθετικός λόγος της περιόδου.                                        (Μονάδες 3) 
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Γ3γ. ὡς ἐστιν ἐργαστέα: να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός 

 ρόλος της δευτερεύουσας πρότασης.        (Μονάδες 2) 

 

Απαντήσεις διδαγμένου 

B1. Ο Αριστοτέλης, για να δικαιολογήσει γιατί χρειάζεται να 

καθοριστούν τα γνωρίσματα της παιδείας και ο τρόπος με τον οποίο οι 

νέοι εκπαιδεύονται, αναφέρεται σε διαπιστώσεις για τον χαρακτήρα 

της παιδείας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην εποχή του. 

Επισημαίνει τη διαφωνία για τον σκοπό και το περιεχόμενο της 

παρεχόμενης παιδείας. Οι άνθρωποι διαφωνούν για το αν οι νέοι είναι 

καλό να εκπαιδεύονται με σκοπό την κατάκτηση της αρετής και του 

άριστου βίου και αν πρέπει να αποβλέπουν με την παιδεία στην 

πνευματική καλλιέργεια ή στη διαμόρφωση ηθικής προσωπικότητας. 

Έτσι, άλλοι υποστηρίζουν ότι η παιδεία πρέπει να στοχεύει: 

• «πρὸς ἀρετήν»: Η αρετή αναφέρεται και στο καθαρά λογικό μέρος 

της ψυχής (διανοητικές αρετές) αλλά και σε ενέργειες της βούλησης, 

που ελέγχονται από τη λογική, αλλά γεννιούνται με τον εθισμό (ηθικές 

αρετές). Η αρετή αποτελεί τη βάση του «αἱρετωτέρου βίου».  

• «πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον»: Ο άριστος βίος απασχόλησε τον 

Αριστοτέλη στα τρία πρώτα κεφάλαια του έβδομου βιβλίου των 

Πολιτικών και οπωσδήποτε στα Ηθικά Νικομάχεια. Εννοεί μάλλον τον 

άριστο βίο που προβάλλει κάθε πολιτική κοινωνία στα μέλη της ως 

«αἱρετώτερον βίον» (=προτιμότερο βίο). Στο σύνολο των 

αριστοτελικών αναφορών η αρετή αποτελεί την προϋπόθεση του 

«αἱρετωτέρου βίου», όπως φαίνεται και στα Ηθικά Νικομάχεια . 

Επιπλέον, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ένα πλάτος στην έννοια της 

αρετής, σύμφωνα με το οποίο π.χ. οι Σπαρτιάτες ταύτιζαν το 

περιεχόμενο της αρετής με την πολεμική ανδρεία και κατά συνέπεια ο 

ο άριστος γι’ αυτούς βίος ήταν αυτός που θεμελιώνεται στην πολεμική 

ανδρεία. Γίνεται σαφές ότι ο άριστος βίος συνδέεται με το άριστο 

πολίτευμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός άριστος 
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βίος, αλλά τόσοι όσα και τα πολιτεύματα.  

Σύμφωνα με μελετητές, ο άριστος βίος ανήκει στο «λόγον ἔχον», το 

θεωρητικό και ανώτερο μέρος της ψυχής. Μάλιστα, σε παρακάτω 

απόσπασμα των Πολιτικών (Πολιτικά 1340 a 5 κ.ε.) ο Αριστοτέλης 

θεωρεί ότι ένα παιδευτικό αγαθό όχι μόνον ευχάριστο και 

διασκεδαστικό, αλλά χρήσιμο και για ηθικούς σκοπούς και για τη 

διαμόρφωση του άριστου βίου είναι η μουσική. Ως παραδείγματα 

αναφέρει τη χρήση των λατρευτικών ασμάτων στις γιορτές, όπου οι 

συμμετέχοντες αρχικά διεγείρονται στο άκουσμα της γεμάτης πάθος 

μουσικής και στη συνέχεια πάλι ηρεμούν με τα ιερά τραγούδια που 

ακολουθούν σαν να βρήκαν ίαση και καθαρμό, δηλαδή ψυχική 

ανακούφιση, η οποία συνδέεται με απόλαυση. 

Επίσης, άλλοι υποστηρίζουν ότι η παιδεία πρέπει να στοχεύει: 

• «πρὸς τὴν διάνοιαν»: Ορισμένοι θεωρούν ότι η παιδεία έχει νόημα 

ως άσκηση του νου. 

• «πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος»: Από την άλλη η διαμόρφωση ηθικού 

χαρακτήρα αποτελεί και αυτή κύριο στόχο της παιδείας, άποψη που 

έχει υποστηρικτές, αλλά και αρνητές.  

Ο ρεαλιστικός και εμπειρικός χαρακτήρας της αριστοτελικής σκέψης 

φαίνεται και στη διαπίστωση ότι η έρευνα για την παιδεία δε 

διευκολύνεται από την παρατήρηση της τότε παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Τόσο η απουσία νομικού πλαισίου για την εκπαίδευση 

όσο και ο ιδιωτικός της χαρακτήρας προσανατολίζουν τους 

ανθρώπους σε ανόμοιες επιλογές παιδείας με σοβαρές πολιτικές  

επιπτώσεις στην ενότητα και στην ευδαιμονία της πόλης. Διακρίνει 

στην εποχή του και μας παραδίδει τρεις τύπους παιδείας: 

α) την ωφελιμιστική παιδεία, με την οποία επιδιώκεται το πρακτικό και 

το ωφέλιμο, τα χρήσιμα για τη ζωή («τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον»)· 

β) τη «γνωσιοκεντρική / νοησιαρχική, η οποία δίνει προτεραιότητα 

στην καλλιέργεια του νου, σε αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση, 

(«τὰ περιττά»)· 
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γ) την ηθοπλαστική η οποία προτάσσει τη διάπλαση του ήθους των 

παιδιών, αυτά που τείνουν προς την αρετή («τὰ τείνοντα πρὸς 

ἀρετήν»). 

Ο Αριστοτέλης καταθέτει τον προβληματισμό για τις τρεις 

κατευθύνσεις της παιδείας: κατάρτιση για βιοπορισμό, ή διάπλαση 

ενάρετου χαρακτήρα, ή καθαρή μόρφωση. Ο προβληματισμός 

οφείλεται στο ότι όλοι τιμούν την αρετή, ο καθένας όμως δίνει 

διαφορετικό περιεχόμενο σε αυτή και επομένως, διαφοροποιείται και ο 

τρόπος με τον οποίο πρέπει να ασκείται. Παρόμοιο προβληματισμό 

είχε διατυπώσει και ο Πλάτωνας στον διάλογο «Λάχης» (Λάχης 190 b 

7), όπου αναφέρει: «Αν δεν ξέρουμε καν τι είναι η αρετή, με ποιον 

τρόπο θα συμβουλέψουμε κάποιον πώς να την κατακτήσει πιο 

εύκολα;» Ασφαλώς, ο προβληματισμός αυτός δεν αφορά μόνο την 

εποχή του Αριστοτέλη, αντιθέτως είναι διαχρονικός και απασχολεί 

όλες τις κοινωνίες. Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικές, κοινωνικές, ιστορικές 

και ιδεολογικές μεταβολές επηρεάζουν και το περιεχόμενο της έννοιας 

της αρετής και συνεπώς, και τους στόχους της παιδείας. Υπάρχουν 

δηλαδή αρχές και αξίες στις πολιτικές κοινωνίες και σύμφωνα με αυτές 

διαμορφώνονται τα κριτήρια δημιουργίας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Η παιδεία λοιπόν έχει πολιτικό χαρακτήρα. 

Συμπερασματικά, κανένας από τους παραπάνω τύπους παιδείας δεν 
ικανοποιεί απόλυτα τον φιλόσοφο, γιατί καθένας από μόνος του δεν 
είναι σε θέση να προσφέρει όλα εκείνα τα γνωρίσματα που 
απαιτούνται για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του σπουδαίου 
πολίτη και πολιτικού. 

 

Β2. Ο Αριστοτέλης είναι υποστηρικτής της νομοθετικά κατοχυρωμένης 

παιδείας, όπως διαπιστώνουμε ήδη από την πρώτη φράση της 

ενότητας («νομοθετητέον»). Η παιδεία κατά τη γνώμη του είναι 

πολιτικό θέμα, καθώς  επηρεάζει τη συνολική ζωή του κράτους αλλά 

και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, καθορίζει το παρόν του και 

προδιαγράφει το μέλλον του. Και στα Ηθικά Νικομάχεια (1180 a) 

αποδοκιμάζει τις ελληνικές πόλεις, εκτός από τη Σπάρτη, οι οποίες δεν 
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μεριμνούν ώστε η παιδεία των νέων να είναι κοινή και επιτρέπουν στο 

δάσκαλο ή τον κηδεμόνα να επιλέξει το πρόγραμμα σπουδών και τον 

σκοπό της εκπαίδευσης των νέων. Η παιδεία, κατά τον Αριστοτέλη, 

δεν πρέπει να παρέχεται ιδιωτικά, με πρόγραμμα διδασκαλίας που 

επιλέγουν οι γονείς, αλλά με βάση σχετική νομοθεσία να είναι κοινή 

για όλους («κοινὴν ποιητέον»). Όπως αναφέρει στο απόσπασμα, με 

το οποίο ξεκινά το VIII βιβλίο των Πολιτικών και προηγείται του 

παραπάνω χωρίου, η παιδεία είναι υπόθεση του κράτους, που οφείλει 

να θεσπίσει νόμους σχετικά με αυτή. Αναφέρει συγκεκριμένα : 

«Κανείς, νομίζω, δεν έχει αμφιβολία ότι είναι υποχρέωση του 

νομοθέτη να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το θέμα της παιδείας των 

νέων· είναι κάτι που αν παραμεληθεί στις πόλεις, βλάπτει πριν απ' όλα 

το ίδιο το πολίτευμά τους, αφού οι νέοι πρέπει να παίρνουν μόρφωση 

ταιριαστή με το πολίτευμα της πόλης τους. ... Έπειτα, η κάθε τέχνη 

προϋποθέτει κάποια προπαιδεία και κάποια άσκηση, αν είναι να 

φτάσει κάποτε κανείς να κάνει τις εργασίες αυτής της τέχνης· το ίδιο 

όμως ισχύει και για τις πράξεις της αρετής. Καθώς, εξάλλου, οι πολίτες 

μιας πόλης έχουν να επιτελέσουν σαν σύνολο έναν σκοπό, είναι 

φανερό ότι και η παιδεία πρέπει να είναι μία και η ίδια για όλους, και η 

φροντίδα γι' αυτήν πρέπει να ανήκει στο δημόσιο και όχι να αφήνεται 

στην ατομική πρωτοβουλία, όπως γίνεται σήμερα, που ο κάθε γονιός 

φροντίζει ιδιωτικά τα παιδιά του, διδάσκοντάς τους τους κλάδους της 

γνώσης που ο ίδιος θεωρεί ενδεδειγμένους. Για  την επίτευξη ενός 

στόχου που είναι κοινός για όλους, κοινή πρέπει να είναι και η 

άσκηση. Και, φυσικά, κανείς πολίτης δεν πρέπει να πιστεύει ότι ανήκει 

στον εαυτό του, αλλά, αντίθετα, ότι όλοι οι πολίτες ανήκουν στην 

πόλη· ο καθένας δεν είναι παρά ένα μόριο της πόλης, και η φροντίδα 

για το κάθε ξεχωριστό μόριο πρέπει να γίνεται σε απόλυτο 

συνταίριασμα με τη φροντίδα για το σύνολο. Από την άποψη αυτή 

μόνο επαίνους θα πρέπει να έχει κανείς να πει για τους 

Λακεδαιμονίους, που και μεγάλο ζήλο δείχνουν για την αγωγή των 

παιδιών τους και την αγωγή αυτή την κάνουν  με ένα δημόσιο, κοινό 

για όλους σύστημα”. 
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Η δια νόμου κοινή παιδεία είναι, κατά τον Αριστοτέλη, προϋπόθεση 

για την ενότητα της πόλης και την ευδαιμονία του συνόλου. Τα βασικά 

επιχειρήματα με τα οποία ο φιλόσοφος υπερασπίζεται τον δημόσιο 

χαρακτήρα της παιδείας είναι αυτά του «τέλους» (σκοπού) και του 

«όλου» της πόλης. Με το πρώτο επιχείρημα επικαλείται τον τελικό 

σκοπό της πόλης, την ευδαιμονία.  Η επίτευξη της κοινής ευδαιμονίας 

μιας πόλης προϋποθέτει οι πολίτες να μπορούν να λειτουργήσουν με 

τον ίδιο τρόπο μέσα σε αυτήν, πράγμα που εξασφαλίζεται μόνο εάν 

λάβουν όλοι οι πολίτες μία και κοινή παιδεία. Η μόρφωση των νέων 

πρέπει, επιπλέον, να είναι ταιριαστή με το πολίτευμα της πόλης τους, 

έτσι ώστε να φτάσουν στον επιδιωκόμενο σκοπό, την ευδαιμονία του 

συνόλου των πολιτών. Μελετώντας της απόψεις του Αριστοτέλη για 

την παιδεία και τη σχέση της με την πολιτεία και τον τρόπο 

διακυβέρνησής της μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, κατά τη γνώμη 

του φιλοσόφου, η κατάκτηση της αρετής, δηλαδή η διαμόρφωση του 

ηθικού χαρακτήρα του ανθρώπου, δεν είναι ανεξάρτητη από την 

πολιτεία, αλλά διαμορφώνεται μέσα σε αυτή και καλλιεργείται μέσω 

της παιδείας. Έτσι, η τέλεια πόλη, η ολοκληρωμένη, δηλαδή, και 

ανώτερη μορφή κοινωνίας, επιδιώκει με τη νομοθεσία να κατοχυρώσει 

την κοινή παιδεία, την παροχή δηλαδή ανώτερου επιπέδου 

μόρφωσης, με στόχο την κατάκτηση της αρετής και κατ’ επέκταση της 

ευδαιμονίας του συνόλου των πολιτών. Μόνο με την ορθή παιδεία 

φτάνει ο άνθρωπος στον ύψιστο στόχο, για τον οποίο είναι 

προορισμένος από τη φύση του και ολοκληρώνεται. Όπως θα 

διευκρινίσει στη συνέχεια του όγδοου βιβλίου ο Αριστοτέλης, η παιδεία 

που υπηρετεί πραγματικά τις αρχές της πόλης και διαπλάθει τον 

σπουδαίο πολίτη και πολιτικό χρειάζεται να διέπεται από τρεις αρχές: 

α) τη μεσότητα, β) το δυνατό που αφορά το ανθρωπίνως εφικτό και γ) 

το πρέπον. Η τριπλή αυτή βάση παιδείας υπαγορεύει ένα διαφορετικό 

πρόγραμμα σπουδών από αυτό που παρεχόταν τότε και το οποίο ο 

Αριστοτέλης το κρίνει ως συγκεχυμένο και ανεπαρκές. Η παιδεία 

λοιπόν στον Αριστοτέλη συμβάλλει στην ενότητα της πόλης, στη λύση 

κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων και στην ποιότητα του 
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ιδιωτικού και δημόσιου βίου. Εφόσον λοιπόν ο σκοπός της πόλης είναι 

κοινός, κοινή πρέπει να είναι και η παιδεία που προσφέρεται και να 

μην αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.  

 Με το δεύτερο επιχείρημα ο Αριστοτέλης προβάλλει την πόλη ως 

όλον, μόριο του οποίου είναι ο κάθε πολίτης. Την άποψη αυτή ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει και ενισχύει στο δοθέν μεταφρασμένο 

απόσπασμα. Κατά τον Σταγειρίτη το όλον αναγκαστικά προηγείται του 

μέρους. Η προτεραιότητα του όλου είναι και οντολογική καθώς η πόλη 

προϋπήρχε ως θεσμός όλων των άλλων κοινωνικών μορφών, αλλά 

και αξιολογική καθώς μόνο μέσα στα πλαίσια της πόλης ο άνθρωπος 

μπορεί να εξασφαλίσει την αυτάρκεια και να ολοκληρωθεί ως ον. Τη 

σκέψη του ο Αριστοτέλης την καθιστά εναργέστερη με την παράθεση 

μιας αναλογίας. Όπως το χέρι και το πόδι, αν αποκοπούν από το 

σώμα δε θα έχουν καμιά λειτουργική αξία, έτσι και ο άνθρωπος, αν 

αποκοπεί από το κοινωνικό σώμα, δε θα έχει κανένα λόγο ύπαρξης, 

αφού μόνο μέσα στους κόλπους της κοινωνίας αυτοπραγματώνεται.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο άνθρωπος ως μονάδα δεν μπορεί 

να υφίσταται. Η ύπαρξή του αποκτά νόημα μόνο όταν βρίσκεται εντός 

κοινωνικού πλαισίου, διότι μόνο η συντεταγμένη πολιτεία μπορεί να 

εξασφαλίσει την ευδαιμονία του. Αυτός είναι και ο ύψιστος στόχος της 

πολιτείας, κάτι που θα γίνει κατανοητό στους πολίτες μέσα από ένα 

δημόσιο και κοινό για όλους εκπαιδευτικό σύστημα.  

 Το μόριο δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει για το όλον, αλλά το όλον 

για το μέρος. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως αναγκαιότητα για την 

πολιτική ενότητα της πόλης, που δεν αποκλείει τις ατομικές 

ιδιαιτερότητες. Συνεπώς, αν σκοπός της πόλης είναι να οδηγήσει τους 

πολίτες στην αρετή και κατ’ επέκταση στην ευδαιμονία, τον ύψιστο 

σκοπό, ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί, μόνο αν παρέχεται κοινό 

περιεχόμενο μόρφωσης σε όλους τους πολίτες. Ως ιδεώδες 

εκπαιδευτικό σύστημα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 

θεωρείται από τον Αριστοτέλη το εκπαιδευτικό σύστημα των 

Λακεδαιμονίων. 
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Συμπερασματικά, στην αρχή της 20ής ενότητας προβάλλονται δύο 

θέσεις: η παιδεία να είναι αντικείμενο κρατικής μέριμνας και να 

ρυθμίζεται νομοθετικά («νομοθετητέον») και να έχει ενιαίο για όλους 

χαρακτήρα («κοινὴν ποιητέον»). Στη συνέχεια, όπως συνηθίζει ο 

Αριστοτέλης, παρουσιάζει τον προβληματισμό του σχετικά με το 

χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τους στόχους της παιδείας. 

Β3. Έπειτα από την παρουσίαση των προβληματισμών σχετικά με τον 

χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τους στόχους της παιδείας, η ενότητα 

κλείνει με τη διατύπωση των προσωπικών θέσεων του Αριστοτέλη 

πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Φαίνεται ότι δεν αποδοκιμάζει απολύτως 

καμιά διάσταση γνώσης, (χρήσιμη, αναγκαία, επιστημονική και 

ηθοπλαστική), απορρίπτει όμως τη μονοδιαστατικότητα της 

παρεχόμενης γνώσης και μάλιστα της πρακτικά / επαγγελματικά 

προσανατολισμένης. Προβάλλει ένα πρότυπο γνώσης που συνθέτει 

τη χρησιμότητα, την αναγκαιότητα, την επιστημονική αλήθεια με 

κυρίαρχο τον ηθοπλαστικό προσανατολισμό. Στο παιδευτικό 

πρόγραμμα του Αριστοτέλη έχει θέση και το χρήσιμο και η ελεύθερη 

απασχόληση και η επιστημοσύνη, αποκλείεται όμως ό,τι θα έθιζε το 

νέο στην ευτέλεια και την ποταπότητα (βάναυσον ἔργον). 

Ο φιλόσοφος λοιπόν ακολουθεί τη μέση οδό και υποστηρίζει ότι οι νέοι 

πρέπει ασφαλώς να μαθαίνουν γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή, όπως η 

ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική και το σχέδιο, αλλά από αυτές όχι 

όλες, παρά μόνο τις αναγκαίες. Κι από τις αναγκαίες όμως πρέπει να 

μαθαίνουν όσες ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και όχι τις 

ευτελείς που ασκούν οι δούλοι, οι οποίες αδρανοποιούν το σώμα και 

τον νου του ανθρώπου, τον καθιστούν αγροίκο, άξεστο («βάναυσον») 

και τον απομακρύνουν από την κατάκτηση της αρετής. (< βαύναυσος 

από το βαῦνος < αὔω: η λέξη σήμαινε τον τεχνίτη, τον σιδηρουργό, 

που έμενε μόνιμα στην πόλη και εργαζόταν εκεί. Οι τεχνίτες ήταν 

απαραίτητοι και πολύτιμοι για την πολιτεία, αλλά οι νομαδικοί και 

φιλοπόλεμοι λαοί τους περιφρονούσαν. Οι βάναυσοι ή το βάναυσον 
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αναφέρονται στην τάξη των εργατών που ασκούν μηχανική και 

ταπεινή τέχνη). 

Τα έργα που δεν ταιριάζουν στους ελεύθερους ανθρώπους είναι αυτά 

που καθιστούν τον άνθρωπο που τα επιτελεί βάναυσο, δηλαδή 

ανίκανο να κατακτήσει την αρετή και να πράξει σύμφωνα με αυτή 

Έτσι, η επαγγελματική εκπαίδευση συνδέεται με τους «βαναύσους», 

δηλαδή με τους ανθρώπους που διαθέτουν τη γνώση και την 

κατασκευαστική τους ικανότητα στην υπηρεσία των άλλων με αμοιβή, 

αλλά αυτό είναι στοιχείο δουλικότητας. Φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης 

διακρίνει τη γνώση από την κοινωνική λειτουργία της, από την άποψη 

ότι η γνώση που οδηγεί σε επαγγελματική εξειδίκευση στο πλαίσιο του 

κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας δεν αναιρεί τον αλλοτριωτικό 

χαρακτήρα της μισθωτής εργασίας, γιατί ο άνθρωπος 

«εμπορευματοποιεί» την επαγγελματική γνώση του, δηλαδή ένα 

ποιοτικό γνώρισμα της ύπαρξής του, και το υποτάσσει στη βούληση 

του άλλου. Δεν αρμόζει στους ελεύθερους ανθρώπους να αναζητούν 

σε κάθε γνώση τη χρησιμότητα, γιατί αυτή μπορεί να τους οδηγήσει 

στη μονομέρεια. 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι οι χρήσιμες γνώσεις είναι 

απαραίτητες, αλλά δεν πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό. Ο 

χαρακτήρας της παιδείας, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να είναι 

κυρίως ηθοπλαστικός και να στοχεύει τόσο στη διαμόρφωση του 

σώματος όσο και του πνεύματος του ανθρώπου. 

Β4α. 

1. Τον Πλάτωνα πάντως ο Αριστοτέλης δεν τον βρήκε στην Αθήνα· ο 
μεγάλος δάσκαλος είχε πριν από λίγο αναχωρήσει για τη Σικελία· ήταν 
το πρώτο από τα τρία ταξίδια που επιχείρησε στην περιοχή εκείνη του 
ελληνισμού   Λάθος 

2. Είκοσι χρόνια έζησε τη δεύτερη φορά ο Αριστοτέλης στην Αθήνα 
Λάθος 

3. Συνάδελφοί  του στην Ακαδημία, ήταν ο Ηρακλείδης, ο Σπεύσιππος, ο 
Ιπποκράτης. Λάθος 



 

 14 

4. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά 
κύριο λόγο τα ομηρικά έπη. Σωστό 

5. Η κατηγορία εναντίον του Αριστοτέλη βασίστηκε στο γεγονός ότι ένα 
ποίημά του είχε τη μορφή ενός παιάνα, του παραδοσιακού ύμνου στον 
θεό Ερμή. Λάθος 

6. Χρησιμοποιώντας στίχους από την Οδύσσεια έκανε έναν δριμύ 
υπαινιγμό στους συκοφάντες. Σωστό      

 

     Β4β.  Να συμπληρώσετε τα κενά:  

Ήδη ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε γύρω στο 

500 π.Χ., είχε πει ότι «ἦθος ἀνθρῴπω δαίμων» (=δαίμων για τον 

άνθρωπο δεν είναι παρά ο χαρακτήρας του). Το ίδιο είχε πει και ο 

Δημόκριτος, ο μεγάλος ατομικός φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ., 

αυτός μάλιστα με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια· «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ 

κακοδαιμονίη» διαβάζουμε σε ένα απόσπασμα από έργο του, και 

θέλει να πει: «είναι υπόθεση της ψυχής η ευδαιμονία και η 

κακοδαιμονία», ενώ σε ένα άλλο απόσπασμα διαβάζουμε ότι 

«εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ οἰκητήριον 

δαίμονος».  [...] 'Oλα αυτά θέλουν να πουν πως αυτό ακριβώς που ο 

άνθρωπος περιμένει από τον δαίμονα, από το θείον, το έχει, στην 

πραγματικότητα, μέσα στον ίδιο τον εαυτό του· με άλλα λόγια: όλοι οι 

άνθρωποι επιζητούν  την ευδαιμονία, μόνο όμως από τις δικές τους 

πράξεις εξαρτάται αν θα φτάσουν κάποτε ή όχι σ' αυτήν. Όλες λοιπόν 

αυτές οι ιδέες πρέπει, στο τέλος, να έγιναν καθοριστικές για του 

Αριστοτέλη τη σκέψη· το αποτέλεσμα ήταν ο ορισμός του της 

εὐδαιμονίας όπως τον διαβάζουμε στο τέλος του Α' βιβλίου των 

Ηθικών Νιχομαχείων του: «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ' 

ἀρετήν τελείαν. 

Β5. 

λησμονιά:λανθάνειν  

λήμμα:ὑπολαμβάνουσι  

νερό:νέους 

ἀρετή:ἄριστον 

υπέρταση:τείνοντα 

 διένεξη:διαφέρονται  

εξαίρετος:διῃρημένων  

Ελευσίνα:ἐλευθερίων 

 φαρέτρα:διαφέρονται  

  καταχραστής:χρήσιμα 
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Απαντήσεις αδίδακτου 

Γ1. 

 - Όταν παρουσιάσεις σε κάποιον, είπα εγώ, και μάλιστα πολύ δυνατά, 

αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να φροντίζει αυτά που εσύ τυχόν θέλεις, 

αλήθεια θα είναι πια ικανός ο τέτοιου είδους άνθρωπος να επιστατεί ή 

θα πρέπει αυτός να μάθει και κάτι άλλο, αν σκοπεύει να γίνει ικανός 

επιστάτης; 

-Ναι, μα το Δία, είπε ο Ισχόμαχος, υπολείπεται βέβαια ακόμη να μάθει 

αυτός και τι πρέπει να κάνει και πότε και πώς, διαφορετικά, τι όφελος 

θα υπάρχει χωρίς αυτά από ένα επιστάτη περισσότερο από ό,τι 

(όφελος) από ένα γιατρό, ο οποίος φροντίζει κάποιον που είναι 

άρρωστος πηγαίνοντας και πρωί και βράδυ, όμως τι είναι συμφέρον 

να κάνει αυτός που είναι άρρωστος αυτό δεν το ξέρει; 

- Αν βέβαια μάθει και τα έργα πώς πρέπει να γίνονται, είπα εγώ, 

ακόμη κάτι θα χρειάζεται επιπλέον ή θα είναι πια ολοκληρωμένος κατά 

τη γνώμη σου επιστάτης; 

- Νομίζω, είπε, ότι αυτός πρέπει να μάθει να διοικεί αυτούς που 

εργάζονται. 

-Αλήθεια, λοιπόν, είπα εγώ, κι εσύ εκπαιδεύεις τους επιστάτες ώστε να 

είναι ικανοί να διοικούν; 

- Προσπαθώ βέβαια, είπε ο Ισχόμαχος. 

- Και πώς, λοιπόν, είπα εγώ, στο όνομα των θεών, εκπαιδεύεις 

(αυτούς) στο να διοικούν ανθρώπους; 
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- Δύσκολα πολύ, είπε, Σωκράτη, (εκπαιδεύω), ώστε θα μπορούσες 

ίσως και να (με) κοροϊδέψεις αν (το) ακούσεις. 

- Μα δεν αξίξει, είπα εγώ, το πράγμα κοροϊδία, Ισχόμαχε. 

 

 Γ2.  ἱκανός: δοτική ενικού θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό: 

             ἱκανωτάτῃ 

ὅ τι: αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος: ἅτινα / ἅττα 

ὄφελος: δοτική πληθυντικού: ὀφέλεσι(ν) 

πρῴ: ο ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό: πρωιαίτερον 
/πρῳαίτερον 

καταγέλωτος: αιτιατική ενικού: τόν καταγέλωτα 

παραστήσῃς: β’ πληθυντικό ευκτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή: 
παρισταῖσθε 

γνῶναι: γ’ενικό υποτακτικής στον ίδιο χρόνο: γνῷ 

μάθῃ: απαρέμφατο Μέλλοντα στην ίδια φωνή: μαθήσεσθαι 

πειρῶμαι: β’ ενικό προστακτικής Ενεστώτα: πειρῶ 

ἀκούων: ο ίδιος τύπος στον Παρακείμενο: ἀκηκοώς 

 

Γ3α.  

ἐπιτροπεύειν: απαρέμφατο της αναφοράς από το «ἱκανός» 

ἤ ἰατροῦ: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική υποκειμενική από το 

«ὄφελος» και β’ όρος σύγκρισης από το «μᾶλλον» (ἤ + ομοιόπτωτα με 

τον α’ όρο: ἐπιτρόπου) 

σοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το 

«ἀποτετελεσμένος ἔσται» 

τῶν ἐργαζομένων: επιθετική μετοχή σε θέση αντικειμένου στο 

«ἄρχειν» 
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καταγέλωτος: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική της αξίας από το 

«οὐ ἄξιον» 

 

Γ3β. Ο υποθετικός λόγος είναι λανθάνων κι εξαρτημένος ως εξής: 

Υπόθεση: ἀκούων (υποθετική μετοχή) 

Απόδοση: ὥστε ἴσως ἄν καί καταγελάσαις ἀκούων (δευτερεύουσα 

συμπερασματική πρόταση) 

Ανεξάρτητος δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος έχει την εξής 

μορφή: 

Υπόθεση: εἰ ἀκούοις 

Απόδοση: ἴσως ἄν καί καταγελάσαις 

 

Γ3γ. «ὡς ἐστιν ἐργαστέα»: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια 

ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας. Λειτουργεί ως επεξήγηση στο 

«τά ἔργα». 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Αναγνωστάκη Σ., Αποστολάκη Έ., Μαζοκοπάκη Ειρ., Παγωμένου 

Μ., Σφακιανάκη Μ. 


